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Aniversariantes

TRF5 empossa 10 juízes federais 

Terceirizados

TRF Hoje durante o mês de janeiro

Mensagem do
presidente do TRF5

Isabelle Pinho Veloso Maranhão Leal
Coord. dos Juizados Especiais Federais
Luciana Gonzaga da Silva
SOSERVI
Luciano Rodrigues de Araújo Filho
Informática
Sexta-feira, dia 10 de janeiro
Driely Cecília Araújo da Silva
Diretoria Geral
Uilson Francisco dos Santos
Subsecretaria de Apoio Especial
Mirella Pereira de Menezes Vieira
Subsecretaria de Pessoal

Sábado, dia 11 de janeiro
Ítala dos Santos Marques
Subsec. de Orçamento e Finanças
Elias José da Silva Ferreira
Subsec. de Material e Patrimônio
Josileide Ferreira do Nascimento
SOSERVI
Garcias Mendes do Nascimento
Manut. Ar Cond.
Domingo, dia 12 de janeiro

Juiz Federal  
Dartanham Vercingetórix 

de Araújo e Rocha
SJCE

Francisco Ferreira Carvalho
Divisão de Folha de Pagamento
Maria José G. da Silva (Mariinha)
SOSERVI
Ilvison Ricardo dos Santos Almeida
Informática
Segunda-feira, dia 13 de janeiro
Fernanda Lima Farinha
Divisão de Comunicação Social
Adriana Vila Nova Araújo
Gab. do Des. Federal Geraldo Apoliano
Luciana Maria Agra Bezerra Pinto
Gabinete da Presidência

A Divisão de Comunicação So-
cial comunica que, no mês de 
janeiro, o jornal mural TRF Hoje 

A confraternização dos servi-
dores terceirizados da Soservi, 
realizada no dia 20/12/2013, foi 
marcada pela distribuição de brin-
des, sorteios de prêmios e muita 
animação. A festa contou com a 
participação de cerca de 80 tercei-
rizados.

ez juízes federais 
substitutos da 5ª 

Região tomaram posse 
ontem como titulares. A 
cerimônia foi realizada no 
gabinete do presidente 
do TRF5, desembargador 
federal Francisco Wildo. 
Cinco magistrados foram 
promovidos pelo critério 
de antiguidade, e os de-
mais, por merecimento, durante a 
última sessão do Pleno em 2013, 
realizada no dia 18/12. Além do 

presidente, a solenidade contou 
com as presenças dos desembarga-
dores federais Edilson Nobre (vice-

-presidente), Rogério 
Fialho e Fernando 
Braga; dos desembar-
gadores convocados, 
juízes federais Mar-
cos Mairton, André 
Dias Fernandes, Bru-
no Carrá e Frederico 
Koeler; do diretor do 
Foro da Seção Judi-
ciária de Pernambu-

co, juiz federal Frederico Azevedo, 
além de familiares dos 
promovidos.

O desembargador federal Francisco Wildo presidiu, na tarde 
de ontem, a primeira sessão do Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 de 2014. Na abertura da reunião 
plenária, o presidente do TRF5 felicitou a todos pelo início dos 
trabalhos judiciais. Antes de iniciar os julgamentos, o Pleno 
deliberou sobre assuntos administrativos, entre eles a homo-
logação do resultado final do XII Concurso Público para Juízes 
Federais Substitutos.

Pleno realiza primeira sessão de 2014

“Ao felicitá-los pelo início dos traba-
lhos judiciais, neste mês de janeiro 
de 2014, sem deixar de mencionar 
os que permaneceram trabalhando 
durante o recesso forense, registro 
o meu agradecimento a todos que 
fazem a Justiça Federal da 5ª Região 
pelo excelente trabalho desenvolvido 
no decorrer do ano de 2013, ano em 
que assumi a Presidência no mês de 
abril, com o anseio de manter a qua-
lidade dos serviços apresentados pe-
los meus antecessores. Ressalto que 
o exercício da Presidência tem pos-
sibilitado uma melhor compreensão 
da complexidade da engrenagem 
que o TRF e as Seções Judiciárias 
representam e a responsabilidade 
que possuem perante a sociedade. 
Assim, convido-os a enfrentar o 
ano de 2014, com a mesma garra e 
disposição dos exercícios anteriores e 
asseguro que essas condições serão 
impressas por esta Presidência du-
rante todo o ano”.

vai reduzir o volume de publi-
cações para duas edições por 
semana. A medida busca reduzir 

gastos, já que a demanda de 
leitores e de matérias é reduzi-
da nesse período.


